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Eksamen LING2121 og LING4111 
 
Bokmål: 
 
1a. Gi en artikulatorisk fonetisk beskrivelse av ordet kamp [khamp] i din egen uttale. 
 
1b. Gi en fonologisk beskrivelse av kamp /kamp/ innen rammen av artikulatorisk 
fonologi. 
 
2a. Redegjør for forskjeller og likheter mellom de fonologiske representasjonene i 
transformasjonell generativ fonologi (f. eks. Chomsky og Halle 1968) og i autosegmental 
fonologi. 
 
2b. Gi en generativ fonologisk og en autosegmental fremstilling av strukturen i ordet 
ting /tiN/. Du kan bruke den vedlagte oversikten over distinktive trekk i fremstillingen og 
eventuelt supplere med flere trekk dersom du finner at det er nødvendig. 
 
3. Redegjør for begrepet formantovergang. Vis ved hjelp av spektrogram hvordan 
formantoverganger vil variere avhengig av fonetisk kontekst. 
 
4. Lag en akustisk analyse av ordparet (en) skalle / skallet basert på din egen uttale 
av ordene. Bruk programmet PRAAT og gjør rede for likheter og forskjeller mellom de 
to ordene. (Hvis du ikke har norsk som førstespråk, får du en førstespråksbruker til å lese 
inn ordene.) 
 
 
Teksten i besvarelsen bør ikke overskride 2000 ord. 
 
 
Nynorsk: 
1a. Gi ein artikulatorisk fonetisk beskrivelse av ordet kamp [khamp] i din eigen uttale. 
 
1b. Gi ein fonologisk beskrivelse av kamp /kamp/ innan ramma av artikulatorisk 
fonologi. 
 
2a. Gjør greie for for forskjellar og likheiter mellom dei fonologiske 
representasjonane i transformasjonell generativ fonologi (f. eks. Chomsky og Halle 1968) 
og i autosegmental fonologi. 
 
2b. Gi ei generativ fonologisk og ei autosegmental framstilling av strukturen i ordet 
ting /tiN/. Du kan bruke den vedlagte oversikta over distinktive trekk i framstillinga og 
eventuelt supplere med fleire trekk dersom du finn at det er nødvendig. 
 
3. Gjør greie for begrepet formantovergang. Vis ved hjelp av spektrogram korleis 
formantovergangar vil variere avhengig av fonetisk kontekst. 
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4. Lag ein akustisk analyse av ordparet (en) skalle / skallet basert på din eigen uttale 
av orda. Bruk programmet PRAAT og gjør greie for likheiter og forskjellar mellom dei to 
orda. (Viss du ikkje har norsk som førstespråk, får du ein førstespråksbrukar til å lese inn 
orda.) 
 
 
Teksten i besvarelsen bør ikkje overskride 2000 ord. 
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